72, ब9लारपूर िवधानसभा मतदार संघ
मतदान क?@Aतरीय अिधकारी (BLO) यादी
अ.. या.भा.. मतदान काचे नाव
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२

मतदान काया िठकाणाचा पा

मतदान कतरीय अिधका-याचे नाव

मतदान कतरीय अिधकारी यांचे पदनाम
व काया लयाचा पा

१
२
३
४
५
६

पायली भटाळी
पायली भटाळी
मोह; ल<
अडे गांव
चोरगांव
कोळसा

िज.प.'ा .शाळा, पायली
िज.प.'ा.शाळा,भटाळी
िज.प.'ा.शाळा , मोह; ल<
िज.प.'ा.शाळा ,अडे गाव
िज.प.'ा.शाळा , चोरगाव
िज.प.'ा.शाळा , कोळसा

*ी. संदश िब. गणिवर
*ी.िड.िप.िदवसे
*ी. ि=ह.िट. ताटघरे
*ी. िब. डी. मे
*ी. बंडु एम. फुलझले
*ी. पी. पी. गेडाम

सहा.िश. िज.प.'ा.शाळा पायली
पद.िश. िज.प.'ा.शाळा भळाळी
सहा.िश. िज.प.'ा.शाळा मोह; ल<
सहा.िश. िज.प.'ा.शाळा अडे गांव
सहा.िश. िज.प.'ा.शाळा चोरगांव
Fाम.सेवक, Fा.प. कोळसा

७

भादुण

िज.प. ा.शाळा, भादुण

सौ. संिगता मनोज वाडगुरे

आशा वकर, भादुण

८

ड!गरगाव

िज.प. ा.शाळा खोली %.१ ड!गरगाव

सौ. कंु दाताई िवलास मसराम

आशा वकर, ड!गरगाव

९

ड!गरगाव

िज.प. ा.शाळा खोली %.२ ड!गरगाव

े र
सौ. सुलभा किपल खांडक

आशा वकर, ड!गरगाव

१०

र+नापूर

िज.प. ा.शाळा खोली %.३ ड!गरगाव

.ी.पी./ही.खो1ागडे

सहा. िश. िज.प. ा.शाळा र+नापूर

११

राजोली

2ामपंचायत कायालय, राजोली

सौ. उषा कैलाश येनुरकर

आशा वकर, राजोली

१२

राजोली

िज.प. ा.शाळा खोली %.१ राजोली

.ीमती गंगला के.हजारे

अंगणवाडी सेिवका %. १ राजोली

१३

राजोली

िज.प. ा.शाळा, खोली %.२ राजोली

.ीमती मंजूळा डामप9लीवार

अंगणवाडी सेिवका %. २ राजोली

१४

राजोली

िज.प. ा.शाळा, खोली %.३ राजोली

सौ.पुजा देशमुख

अंगणवाडी सेिवका %. ३ राजोली

१५

आलेवाही ऊफ नवेगाविज.प. ा.शाळा, आलेवाही/नवेगाव

सौ. मीला गोडे

अंगणवाडी सेिवका आलेवाही

१६

मुरमाडी

िज.प. ा.शाळा, मुरमाडी

.ीमती सुलोचना नैताम

अंगणवाडी सेिवका, मुरमाडी

१७

गांगलवाडी

िज.प. ा.शाळा, गांगलवाडी

.ीमती हमीशा शेख

अंगणवाडी सेिवका, गांगलवाडी

१८

िचखली

िज.प. ा.शाळा ,खोली %.१ िचखली

.ी. आर.डी.मांदाडे

सहा.िश. िज.प. ा.शाळा, िचखली

१९

िचखली

िज.प. ा.शाळा, खोली %.२ िचखली

.ी.एस.पी.भैसारे

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा, िचखली

२०

बेलगाटा

िज.प. ा.शाळा, बेलगाटा माल

.ी.ए.डी.मानकर

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा, िचखली

२१

िचतेगाव

िज.प. ा.शाळा, िचतेगाव

.ी. एस.एस. येरोजवार

2ाम. सेवक, िचतेगाव

२२

मोरवाही

िज.प. ा.शाळा , मोरवाही माल

.ी.डी.एल.बोदलकर

सहा.िश.िज.प. ा.शाळा , मोरवाही

२३

उ.ाळाचक

िज.प. ा.शाळा , खोली %.१ उ.ाळाचक

.ी.एन.एस.प?दाम

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा , उ.ाळाचक

२४

उ.ाळाचक

िज.प. ा.शाळा , खोली %.२ उ.ाळाचक

.ी.पी.एस.लेनगुरे

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा , उ.ाळाचक

२५

मारोडा

िज.प.उ. ा.शाळा, खोली %.१-मारोडा

कु. के.डPयू. बडोले

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा , मारोडा

२६

मारोडा

िज.प. ा.शाळा , खोली %.२ मारोडा

सौ. िनता सुरेश पुटटावार

आशा वकर, मारोडा

२७

मारोडा

2ामपंचायत कायालय. मारोडा

.ी./ही.टी.रामटेके

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा , मारोडा

२८

सोमनाथ

िज.प.उ ा.शाळा , सोमनाथ क9प

.ी. शांत एम. गटलेवार

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा, सोमनाथ क9प

२९
३०
३१
३२

डोनी
झरी
पहामी
चक िनंबाळा

िज.प.'ा.शाळा , डोनी
िज.प.'ा.शाळा , आंगणवाडी झरी
फारे ट नाका पहामी
िज.प.'ा.शाळा , चक िनंबाळा

*ी. मुKना नारायण गवळी
*ी. रिवं तNहार
QानेRर नSथुजी वाढई
*ी.Qाने
=ही. आर. कुळमे थे

सहायक िशLक
तलाठी िपंपळखूट
कोतवाल िपंपळखूट
सहायक िशLक

मोबाईल नंबर
9657420480
9552312073
9765782196
9637854304
9423620331
9765247345
8888763340
7775031165
9823839680
9765682679
9823941674
9545122008
8308671818
8007235443
9764351232
9545417352
9850563749
9604557938
9765782196
9637854304
9405503885
9405715665
9403331760
9673188250
9421811370
8408862475
7620583218
9421723052
9422735191
9158024226
8806096085
9623210313

लता के. गेडाम
=ही. के. नंदनवार
'मोद गेडाम
ललीता रिवं रायपूरे
*ीमती योगीता रोशन जुमडे
िववेकानंद इ. उराडे
गीता डी. मे *ाम
कांता मधुकर अलोणे
शुYोदन मे *ाम
एम. झेड. झाडे
निमता गुंडावार
सुिनता िस. सतकार
उमे Rरी टी. शाह;
\योती सुिनल चालुरवार
*ीमती संिगता बळवंत मोरे
*ीमती जयवंत िदनानाथ रामटेके
क]त< मसादे

अंगणवाडी काय कता
सहायक िशLक
सहायक िशLक
पोलीस पाटील
आशा वकर वरवट
सहायक िशLक
सहायक िशLक
अंगणवाडी काय कता
सहायक िशLक
मुZया[यापक
सहायक िशLक
अंगणवाडी काय कता
अंगणवाडी काय कता
आशा वकर दुगा परू वाड . 2
आशा वकर रा. कोडी वाड .५
आशा वकर उजा नगर रा. कोडी वाड .५
सहायक िशLक

7620583218
9175777815
9765402308
9637957448
9823308352
8550939435
9158398182
9404596875
9921294492
8275289926
9175777815
8880675023
7620734479
9767411750
8806311468
9637518235
9404696875

महे श आर. बुचुंडे

सहायक िशLक

9921299492

*ीमती वछला राजकुमार ग`धय ,

आशा वकर दुगा परू

7507180352

िवaा मंदीर उजा नगर िस.िट.िप.एस खोिल  1 नंदा नSथू शेरकुरे

अंगणवाडी काय कता

8550936435

उजा नगर

िव[यामंिदर उजा नगर िस.टी.िप. एस.खोली .3 ए. एन. झाकडb

सहायक िशLक िवaातंदीर हाय.उजा नगर

9158468182

५४

उजा नगर

िव[यामंिदर उजा नगर िस.टी.िप. एस.खोली .4 ए. एन. झाकडb

सहायक िशLक िवaातंदीर हाय.उजा नगर

9158468182

५५

५५

उजा नगर

िवaामंदीर उजा नगर िस.िट.िप.एस खोली  1

पी. एम. कुमरे

सहायक िशLक

7350182831

५६

५६

उजा नगर

िवaामंदीर उजा नगर 'ा.शाळा
िस.िट.िप.एस.शाळा खो..4

नंदा अशोक िबहाडे

अंगणवाडी काय कता

9823530980

५६

५७

उजा नगर

िवaामंदीर उजा नगर 'ा.शाळा
िस.िट.िप.एस.शाळा खो..5

नंदा अशोक िबहाडे

अंगणवाडी काय कता

9823530980

५८

५८

उजा नगर

िवaामंदीर 'ा. शाळा िस.िट.िप.एस खोली  1

जी. पी. इंगोले

सहायक िशLक

9765824603

५९

५९

दुगा परू

िवaा मंदीर उजा नगर िस.िट.िप.एस खोिल  5 वषा =ही. ितजारे

अंगणवाडी काय कता

9049579066

३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९

३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९

िनंबाळा
िनंबाळा
मामला मोकासा
वरवट
वरवट
मसाळा तुकूम
पदमापुर रै
िकटाळी
वढोली
चांदसुला
आंबोरा
लखमापूर
लखमापूर
उजा नगर
उजा नगर
उजा नगर
उजा नगर

५०

५०

उजा नगर

५१

५१

उजा नगर

५२

५२

उजा नगर

५३

५३

५४

िज.प.'ा.शाळा , िनंबाळा
िज.प.'ा.शाळा िनबाळा
िज.प.'ा.शाळा , मामला मोकासा
िज.प.'ा.शाळा , वरवट खोली  1
िज.प.'ा.शाळा , वरवट खोली  2
िज.प.'ा.शाळा , मसाळा तुकुम
िज.प.'ा.शाळा , पदमापुर रै
िज.प.'ा.शाळा , िकटाळी
िज.प.'ा.शाळा , वढोली
िज.प.'ा.शाळा चांदसुला
िज.प.'ा.शाळा , आंबोरा
िज.प.'ा.शाळा , लखमापुर खोली .1
िज.प.'ा.शाळा , लखमापुर खोली  2
िज.प.'ा.शाळा , जुिन इमारत खोली  1
िज.प.'ा.शाळा , जुिन इमारत खोली .2
कामगार कNयाण काची खोली  1
कामगार काची खोली  2
िव[यािनकेतन इं^लीश िमडल कुल िस.
टी.प.खोली  7
िव[यािनकेतन इं^लीश िमडल कुल िस.
टी.प.खोली  3

६०

६०

दुगा परू

िवaामंदीर उजा नगर 'ा.शाळा
िस.िट.िप.एस.शाळा खो..1

नवनकला आर. गौधया

अंगणवाडी काय कता

9923476601

६१

६१

दुगा परू

िवaामंदीर उजा नगर 'ा.शाळा
िस.िट.िप.एस.शाळा खो..2

eपाबाई डी. सूयवंशी

अंगणवाडी काय कता

9975738149

६२

६२

दुगा परू

िज.प.उच *ेणी 'ाथिमक शाळा खो. .3
दुगा पुर

छाया िभमराव िलहीतकर

अंगणवाडी काय कता

8970910794

६२

६३

दुगा परू

छाया िभमराव िलहीतकर

अंगणवाडी काय कता

8970910794

६४

६४

दुगा परू

शकुंतला ओ. शमा

अंगणवाडी काय कता

9766173297

६५
६६

६५
६६

दुगा परू
दुगा परू

एस. यु. िनकोडे
ता बी. मोटघरे

अंगणवाडी काय कता
अंगणवाडी काय कता

9763233902
9921299235

६७

६७

दुगा परू

िज.प.उच 'ा. शाळा जुिन इमारत दुगा पुर खोिल
िकरण डgNयू. मुरमाडे
.1

अंगणवाडी काय कता

9824180352

६७

६८

दुगा परू

िज.प.उच 'ा. शाळा जुिन इमारत दुगा पुर खोिल
िकरण डgNयू. मुरमाडे
.1

अंगणवाडी काय कता

9824180352

६९

६९

दु गा परू

िज.प.उच 'ा. शाळा जुिन इमारत दुगा पुर खोिल
छाया नंदिकशोर वालदे
.2

अंगणवाडी काय कता

8007979015

७०

७०

दुगा परू

जनता िवaलय दुगा पुर निवन इमारत खो. 1 एम. ए. वाघमारे

अंगणवाडी काय कता

8698636019

७१

७१

दुगा परू

जनता िवaलय दुगा पुर निवन इमारत खो. 8 एम. ए. वाघमारे

अंगणवाडी काय कता

8698636019

७२

७२

दुगा परू

जनता िवaालय दुगा पुर निवन इमारत खो..2 मंगला आर. रायपुरे

अंगणवाडी काय कता

9545152672

७३
७४
७५
७६

७३
७४
७५
७६

दुगा परू
दुगा परू
दुगा परू
दुगा परू

आर. डी. फुलझेले
आर. डी. फुलझेले
पी. डी. भगत
वंदना डी. चौ=हाण

अंगणवाडी काय कता
अंगणवाडी काय कता
अंगणवाडी काय कता
अंगणवाडी काय कता

9858382822
9858382822
9657138199
9168117706

७७

७७

दुगा परू

सुनदा शले चुनारकर

आशा वकर दुगा परू वाड . १

9673288207

७८

७८

दुगा परू

किय िव[यालय वेकोली खो..3
किय िव[यालय वेकोली खो..5
किय िव[यालय दुगा पुर वेकोिल खो. 6
किय िव[यालय दुगा पुर वेकोिल खो..2
िज.प.उच *ेणी 'ाथ.शाळा वे.को.शिhनगर
दुगा पुर खो .1
िज.प.उच *ेणी 'ाथ.शाळा वे.को.शिhनगर
दुगा पुर खो 4

माला बंडू तेलंग

अंगणवाडी काय कता

9958382822

७९

७९

दुगा परू

िज.प.उच *ेणी 'ाथ.शाळा वे.को.शिhनगर
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िज.प.'ाथ.शाळा िवसापूर (अंगनवाडी क .१४ *ी मोरकेRर अजाबराव कोमटी

Fा.िव.अ.िवसापूर पं.स.बNलारपूर

9850382822

१५१

१५१

िवसापूर

िज.प.'ा मुलांची शाळा िवसापूर खोली मांक-3 *ीमती गीता सुभाष राजापूरे

सहा. िशLक पं.स., बNलारपूर

9657128199

१५२

१५२

िवसापूर

िज.प.'ाथ.मुलीची शाळा िवसापुर खो.ं.2
दिLणेकडील भाग टेकडी िवभाग

*ी. िवजय कालbकर

सहा.िशLक पं.स.बNलारपूर

8888626374

१५३

१५३

िवसापूर

िज.प.'ाथ.मुलीची शाळा िवसापुर खो.ं.1
दिLणेकडील भाग टेकडी िवभाग

*ी संतोष महादे व िनपुंगे

िलपीक Fामपंयात िवसापूर

9545073692

१५४

१५४

िवसापूर

िज.प.'ाथ.मुलीची शाळा िवसापुर खो.ं.2
उiतरे कडील भाग टेकडी िवभाग

*ी रमे श िब. सोयाम

सहा. िशLक पं.स., बNलारपूर

8975544725

१५५

१५५

िवसापूर

िज.प.'ाथ.मुलीची शाळा िवसापुर खो.ं.1
उiतरे कडील भाग टेकडी िवभाग

*ी राजु सकe पुनेकर

िलपीक Fामपंयात िवसापूर

9881924338

१५६

१५६

िवसापूर

िज.प.'ा.मुलkची शाळा िवसापुर खो .1
उरे कडील भाग टेकडी िवभाग

*ी एस. टी. मे *ाम

सहा. िशLक िप.प. हाय. (पं.स.) बNलारपूर

8806263593

१५७

१५७

िवसापूर

िज.प.'ाथ.मुलीची शाळा िवसापुर खो.ं.1 पावर
*ीमती सरोज पी चांदेकर
हाउस

सहा. िशLक पं.स., बNलारपूर

9763964284

१५८

१५८

नांदगांव पोडे

िज.प.'ाथ.शाळा नांदगांव पोडे खो. ं.1 उiतर
भाग

*ी शंकर एन. सोरते

सहा. िशLक पं.स., बNलारपूर

9922956469

१५९

१५९

नांदगांव पोडे

िज.प.'ाथ.शाळा नांदगांव पोडे खो. ं.2 उiतर
भाग

सौ. िदपा वसंत मे *ाम

सहा. िशLक पं.स., बNलारपूर

9763235043

१६०

१६०

नांदगांव पोडे

िज.प.'ाथ.शाळा नांदगांव पोडे खो. ं. 3उiतर
भाग

*ी राकेश केशव मांढरे

Fा.से.नांदगांव पोडे , पं.स. काया .,बNलारपूर

9420358126

१६१
१६२

१६१
१६२

आरवट
िशवणी चोर

िज.प.'ाथ.शाळा आखट
िज.प.'ाथ.शाळा िशवणीचोर

वाय. oयू. काझी
चंकला बी. पहानपटे

Fामसेवक Fामपंचायत
अंगणवाडी काय कता

9922545430
8806265493

१६३

१६३

हडती

िज.प.'ाथ.शाळा हडती

*ीमती शकुंतला भाऊराव कोडापे

तलाठी,नांदगांव पोडे तह. काया ., बNलारपूर

9545075360

१६४

१६४

बNहारपूर

थापर हाय खो.ं.1 बNलारपुर

*ी अभय चौधरी

क.स. पं.स. काया लय, बNलारपूर

9158625348

१६५

१६५

बNहारपूर

थापर हाय खो.ं.2 बNलारपुर

*ी एस. जी. िलपटे

स. िश.,न.प., गांधी िवaा. बNलारपूर

9552299169

१६६

१६६

बNहारपूर

थापर हाय खो.ं.3 बNलारपुर

*ी आर. एल. पवार

'.शा.पqर., थापर हाय., बNलारपूर

9503777337

१६७

१६७

बNहारपूर

थापर हाय खो.ं.1 बNलारपुर

सौ. िनता धमbश नागदे वते (रामटेके)

सहा. िशLक, सीटी कॉK=हट मराठी 'ाथ.
शाळा, बNलारपूर

8698800703

१६८

१६८

बNहारपूर

थापर 'ाथिमक शाळा ं.2 बNलारपुर

*ी रिवs जे. नळे

सहा. िश., थापर 'ा.शा., बNलारपूर

9921866465

१६९

१६९

बNहारपूर

पावर 'ाथिमक शाळा खो .1 निवन इमारत
बNलारपुर

कु. 'ितभा '. पंदीलवार

सहा. िशLीका, गोपाल 'ाथिमक शाळा,
बNलारपूर

9970040159

१७०

१७०

बNहारपूर

*िमक भवन उiतरे कडील भाग खो.ं .1

*ी िब. जे. ठाकरे

सहा. िश., थापर 'ा.शा., बNलारपूर

7875863300

१७१

१७१

बNहारपूर

*िमक भवन दिLणेकडील भाग खो.ं.2

*ी डी. एम. दातारकर

Fंथपाल, म.\यो. फुले िहंदी, उदु ,िवaालय, बNलारपूर

8087244237

१७२

१७२

बNहारपूर

*िमक भवन दिLणेकडील भाग खो.ं.3

सौ. नंदा के. सातपुते

सहा. िशLीका, कुलसुमबाई ज=हेरी 'ाथिमक शाळा,
बNलारपूर

8698682853

१७३

१७३

बNहारपूर

*िमक भवन दिLणेकडील भाग खो.ं.5

सौ. नंदा के. सातपुते

सहा. िशLीका, कुलसुमबाई ज=हेरी 'ाथिमक शाळा,
बNलारपूर

8698682853

१७४

१७४

बNहारपूर

सुभाष चं भोस नगर पqरषद
'ाथ.शाळा,खो.ं.1

*ी. सुिनल शे^गमवार

सहा. िशLक, ितtपती बालाजी 'ाथिमक शाळा,
बNलारपूर

7741958330

१७५

१७५

बNहारपूर

सुभाष चं भोस नगर पqरषद
'ाथ.शाळा,खो.ं.2

*ी तेजबहादुर थापा

'िशLक िलपीक न.प. काया लय, बNलारपूर

9561610243

१७६

१७६

बNहारपूर

सुभाष चं भोस नगर पqरषद
'ाथ.शाळा,खो.ं.3

*ी लोमे श गुeदास खापडb

सहा. िशLक,सािवuीबाई फुले िहंदी 'ा.
शाळा, ब.

9545072598

१७७

१७७

बNहारपूर

नगर पqरषद काया लय कर िवभाग बNलारपूर

*ी दयानंद िवRनाथ आमनर

सहा. िशLक,सािवuीबाई फुले िहंदी 'ा.
शाळा, ब.

9689297948

१७८

१७८

बNहारपूर

नगर पqरषद काया लय वाथ िवभाग
बNलारपुर

सिचन मोरे

िलपीक नगर पqरषद काया लय, बNलारपूर

9096926917

१७९

१७९

बNहारपूर

शिहद भगतिसंग निवन शाळा निवन इमारत
खो.ं1 बNलारपुर

*ी.िवजय उरकुडवार

पं.स. काया लय, बNलारपूर

9422894016

१८०

१८०

बNहारपूर

शिहद भगतिसंग निवन शाळा निवन इमारत
खो. ं.2 बNलारपुर

*ी सुिनल सरोदे

िलपीक गांधी िवaा. बNलारपूर

9881921123

१८१

१८१

बNहारपूर

Kयु इंिडया कॉKवट कोडेकर िबNडkग खो. ं.1 *ी. दामोधर रiनापारखी

'िशLीक िलपीक, नगर पqरषद बNलारपूर

9860465026

१८२

१८२

बNहारपूर

Kयु इंिडया कॉKवट कोडेकर िबNडkग खो. ं.3 सौ. आय. डी. झाडे

सहा.िशLीका,न.प., गांधी
िवaालय,बNलारपूर

9404538524

१८३

१८३

बNहारपूर

Kयु इंिडया कॉKवट कोडेकर िबNडkग खो.4

िलपीक प.स बNलारपूर

9604629946

१८४

१८४

बNहारपूर

Kयु इंिडया कॉKवट कोडेकर िबNडkग खो. .2

सहा. िशLीका, सािवuीबाई फुलेिहंदी 'ाथिमक शाळा,
बNलारपूर

9175699650

१८५

१८५

बNहारपूर

िवजया लwमी पंडीत नगर पqरषद 'ाथिमक
शाळा खो. ं.1

*ी. िवजय नागोराव वाघमारे

क.िल. Kयु. इंिडया काK=हट, बNलारपूर

9623336221

१८६

१८६

बNहारपूर

िवजया लwमी पंडीत नगर पqरषद 'ाथिमक
शाळा खो. ं.2

शारदा मारोतराव आuाम

सहा. िशLक,न.प., बNलारपूर

9860529881

१८७

१८७

बNहारपूर

जनता हायकुल अनुपम भवन उरेकिडल
भाग खोली मांक-1

*ी िवजय गाउुञे

िलपीक न.प. बNलारपूर

8605474465

१८८

१८८

बNहारपूर

जनता हायकुल अनुपम भवन उरेकडील
भाग खो .3

कु. अNका मु. बोरकर

सहा. िशLीका, गोपाल 'ाथिमक शाळा,
बNलारपूर

9273531070

१८९

१८९

बNहारपूर

जनता हायकुल अनुपम भवन उरेकिडल
भाग खोली मांक-4

*ी. िदलीप जी. वैa

सहा. िशLक जनता हाय. डेपो शाखा
बNलारपूर

9850599973

१९०

१९०

बNहारपूर

जनता हायकुल बेघर जन कNयाण सोसायटी
*ी संजय नामपNलीवार
पुव किडल भाग खोली मांक-1

िलपीक न.प. बNलारपूर

9272430790

१९१

१९१

बNहारपूर

यशवंतराव चौ=हान नगर पqरषद 'ा.शाऴा
जनकNयाण सोसायटी जवऴ खोली मांक-2

िदलीप शामराव आuाम

सहा. िशLक,न.प., बNलारपूर

7276006108

१९२

१९२

बNहारपूर

जनता हायकुल बेघर जनकNयाण सोसायटी
जवऴ खोली मांक-2

*ी आर. पी. सातपुते

Fंथपाल, जनता हाय.डेपो शाखा,बNलारपूर

9922186117

१९३

१९३

बNहारपूर

जनता हायकुल जनकNयाण सोसायटी जवऴ
सौ. ि'ती वैa
खोली मांक-3

सहा.िशLीका न.प. गांधी िवaालय बNलारपूर

9970716467

१९४
१९५

१९४
१९५

बNहारपूर
बNहारपूर

नगर पqरषद बचत भवन बNलारपूर
पंचायत सिमित काया लय बNलारपूर

*ी पी.जी. कोतकेलवार
*ी डी. एल. भलवे

क.स. पं.स. काया लय, बNलारपूर
स.िश. न.प. गांधी िवaा., बNलारपूर

9226181744
7875907404

१९६

१९६

बNहारपूर

पंचायत सिमित काया लय बNलारपूर स[याचे
नागरी आरो^य क Fािमण
e^नालय,बNलारपूर

सौ. शैला एस. तेNहारकर

सहा.िशLीका,न.प.,गांधी िवaालय,
बNलारपूर

7387383249

*ी. माधव राठोड
सौ. सं[या धमvs गायकवाड,

१९७

१९७

बNहारपूर

महाiमा \योितबा फुले िहंKदी उदु पुव भाग
खोली .1

tिबना तबसुम इसराईल खान

सहा. िशLीका, फकtिद्न अली अहे मद उद ू
'ाथिमक शाळा, न.प. बNलारपूर

9420554727

१९८

१९८

बNहारपूर

महाiमा \योितबा फुले िहKदी उदु पुव भाग खो
.2

*ी मनोहर एस. राठोड

स.िश. न.प.गांधी िवaा., बNलारपूर

9673513651

१९९

१९९

बNहारपूर

नगर पqरषद वसंत लायzेरी खोली मांक-1

*ी राकेश पायताडे

सहा. न. प. गांधी िवaालय, बNलारपूर

२००

२००

बNहारपूर

नगर पqरषद वसंत लायzरी खो  2

कु. एल. एम. येरमे

सहा.िशLीका न.प. गांधी िवaालय,
बNलारपूर

9923798734

२०१

२०१

बNहारपूर

महाiमा \योतीबा फुले िहKदी उदु मा[यिमक
शाळा दिLण भाग खो  3

*ी शैलेश केसरवार

िलपीक न.प.काया लय, बNलारपूर

9923812597

२०२

२०२

बNहारपूर

महाiमा \योतीबा फुले िहKदी उदु शाळा दिLण
भाग खो  4

सौ. छाया शोभाराम सोनी (कुंभलवार)

सहा. िशLीका, ितtपती बालाजी 'ाथिमक
शाळा, बNलारपूर

9665099418

२०३
२०४

२०३
२०४

बNहारपूर
बNहारपूर

गांघी हायकुल डे पो शाखा खो .1
गांघी हायकुल डे पो शाखा खो .1

तारा िवजय सोनटoके
मृदुला 'काश ढोबळे

सहा. िशLक,न.प., बNलारपूर
सहा. िशLक, न.प., बNलारपूर

8625865354
8956644255

२०५

२०५

बNहारपूर

राज 'साद नगर पqरषद 'ाथ शाळा खो  1

हषा सु. वग Kटवार

सहा. िशLीका, कुलसुमबाई ज=हे री
'ाथिमक शाळा,बNलारपूर

9623332262

२०६

२०६

बNहारपूर

राज 'साद नगर पqरषद 'ाथ शाळा खो  1

िवजय रामजी खोzागडे

सहा. िशLक, न.प., बNलारपूर

9545103141

२०७

२०७

बNहारपूर

राजेK'साद नगर पqरषद 'ा शाऴा खोली
मांक-2

िवलास बालाजी वानखेडे

सहा. िशLक, न.प., बNलारपूर

9970430020

२०८

२०८

बNहारपूर

गांधी हायकुल डे पो खोली मांक-2

*ी गुनरiन रामटेके

िलपीक न.प.काया लय, बNलारपूर

7796062695

२०९

२०९

बNहारपूर

गांधी हायकुल डे पो खोली मांक-2

सौ. नंदा एन. वंगलवार

सहा. िशLीका, हक]मउिदन ज=हे री
'ाथिमक शाळा, बNलारपूर

7768837669

२१०

२१०

बNहारपूर

फारे ट डे =हNपमट कापbqरशन काया लय खो 
सिचन कडू कर
1

सहा. िशLीका, हक]मउिदन ज=हे री
'ाथिमक शाळा, बNलारपूर

9422609429

२११

२११

बNहारपूर

फारे ट डे =हNपमट कापbqरशन काया लय खो 
*ी अम`ल एस. ट`गे
2

सहा. िशLक न.प.गांधी िवaाﾠ◌ालय,
बNलारपूर

9673326955

२१२

२१२

बNहारपूर

महाiमा \योितबा फुले कला वािण\य
महािव[यालय खोली मांक-1

रे खा अशोक दुगb

सहा. िशLक, न.प., बNलारपूर/क.स. पं.स. ब.

7588659717

२१३

२१३

बNहारपूर

महाiमा \योितबा फुले कला वािण\य
महािव[यालय खोली मांक-2

*ी राजेश भाउरावजी करं डे

क.स. पं.स. काया लय, बNलारपूर

7350850361

२१४

२१४

बNहारपूर

जनता हाय कुल साईबाबा वाड खो  1

*ी. नंदिकशोर वडकर

सहा. िशLक, सािवuीबाई फुले उच
'ाथिमक शाळा, बNलारपूर

9637764956

२१५

२१५

बNहारपूर

रे Nवे लायबरी रे Nवे इमारत

*ी केशव िहरे

िलपीक न.प.काया ., बNलारपूर

9370457114

९७६३०५४१०० /
८६९८२५२७००

सहा. िशLक ,न.प.,गांधी िवaालय,
बNलारपूर

9975431298

डgNयु.सी एल वैaिकय अिधLक काया लय खो
*ी सुदाम हरीदास राठोड
1

सहा. िशLक, न.प., बNलारपूर

9623623452

बNहारपूर

*िमक कNयाण क डgNयु िस एल खो  3

कु. नंदा बापुराव उपासे

सहा. िशLक, गोपाल मराठी 'ा. शाळा,
बNलारपूर

9860673952

२१९

बNहारपूर

हे Nथ कNब डgNयु िस एल इमारत खो  1

राम'काश रामे Rर केशकर

सहा. िशLक, न.प., बNलारपूर

9822579205

२२०

२२०

बNहारपूर

हे Nथ oलब डबNयु सी.एल इमारत खोली
मांक-2

सौ. पी. =ही. हरडे

सहा. िशिLका सव}दय, िवaा. बNलारपूर

7709001164

२२१

२२१

बNहारपूर

हे Nथ कNब डgNयु िस एल इमारत खो  3

कु. सपना सुधाकर लोहे

सहा. िशLक, गोपाल 'ा. शा. िज. बNलारपूर

8421610814

२२२

२२२

बNहारपूर

डा~ .राघाकृ ण न.प.तेलगू 'ाथिमक शाळा निवन
*ी =ही. =ही. कांबडे
इमारत खो .2

Fंथपाल. सव}दय, िवaा. बNलारपूर.

9890536227

२२३

२२३

बNहारपूर

*मीक कNयाण केK डबNयु िस.एल खो .1

*ी दु गेडाम

'.शा.सहा. न.प.गांधी िवaा., बNलारपूर

२२४

२२४

बNहारपूर

*िमक कNयाण क डgNयु िस एल खो  2

*ीिनवास नरसया रायला

सहा. िशLक, न.प., बNलारपूर

8793457150

२२५

२२५

बNहारपूर

*िमक कNयाण क डgNयु िस एल खो  2

शोभा राजेश गुा

सहा. िशLक, न.प., बNलारपूर

9960932275

२२६

२२६

बNहारपूर

डा राधाकण न प तेलगु 'ा शाळा निवन
इमारत खो  3

*ी. सुिनल नुेलवार

गट समKवयक पं. स.बNलारपूर

7774824113

२२७

२२७

बNहारपूर

गांधी िवaालय पुव भा वती िवभाग खो  2

सौ. रजनी एस. पुणेकर

सहा. िशLक, न.प., बNलारपूर

8007339251

२२८

२२८

बNहारपूर

गांधी िवaालय पुव भा वती िवभाग खो  1

सौ. िदी मुसनवार

सहा.िशLीका ,न.प.गांधी िवaालय,
बNलारपूर

9730333686

२२९

२२९

बNहारपूर

जनता िवaालय िस टी बKच खो  1

*ी. शंकर पोडशेटटी

'िशLीत िलपीक,नगर पqरषद काया लय,
बNलारपूर

9890273267

२३०
२३१
२३२

२३०
२३१
२३२

बNहारपूर
बNहारपूर
बNहारपूर

जनता िवaालय िस टी बKच खो  2
जनता िवaालय िस टी बKच खो  3
सव}दय िवaालय खो  1

नरे श डी. गेडाम
रे खा संतोष गुा
*ी खुशाल िपंपळकर

'. िलपीक, नगर पqरषद, बNलारपूर
स.िश. न.प. , बNलारपूर
िलपीक नगर पqरषद का. बNलारपुर

9764222386
7387683111
9890753090

२३३

२३३

बNहारपूर

सव}दय िवaालय खो .2

सौ. संिगता वसंतराव खेडेकर

सहा. िशLीका, गोपाल 'ाथिमक शाळा,
बNलारपुर

7841998598

२३४

२३४

बNहारपूर

जनता हाय कुल भाकरवार िबिNडंग खो  1 ममता मनोहर नरडे

सहा. िशLक, न.प., बNलारपूर

9595151217

२३५

२३५

बNहारपूर

जनता हाय कुल भाकरवार िबिNडंग खो  3 कु. उ\वला ि=ह. येरमे

सहा.िशLीका ,न.प.गांधी िवaालय,
बNलारपूर

9011866128

२३६

२३६

बNहारपूर

जनता हायकुल भाकरवार िबNडkग खो  2 *ी. पी. आर. सातपुते

Fंथपाल, जनता िवaा. िसटी zँच

9403321542

२१६

२१६

बNहारपूर

रे Nवे मिहला सेवा सिमती रे Nवे इमारत

२१७

२१७

बNहारपूर

२१८

२१८

२१९

*ी सुिनल आर. नवाते

९६५७३४९४५२/
९८२२०७१३११

२३७

२३७

िगलिबली

िज.प.'ा शाऴा गीलबीली

*ी आनंद पुडलीक पानशे

Fामसेवक,पंचायत समीती, बNलारपूर

9763235004

२३८
२३९
२४०
२४१
२४२
२४३
२४४

२३८

केळझर

िज.प. ा.शाळा, खोली %. १ केळझर

.ीमती मंगला बोSले

अंगणवाडी सेिवका, केळझर

२३९

केळझर

िज.प. ा.शाळा, खोली %. २ केळझर

.ी. ए. एम. घोनमोडे

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा, केळझर

२४०

िचरोली

िज.प. ा.शाळा, खोली %. १ िचरोली

सौ. पोिणमा राजेश िकतवार

आशा वकर, िवरोली

२४१

िचरोली

िज.प. ा.शाळा, खोली %. २ िचरोली

.ीमती कपीला दहीवले

अंगणवाडी सेिवका, िचरोली

२४२

खालवसपेठ

िज.प. ा.शाळा, खालवसपेठ

सौ. अचना मुYे\र शेXडे

आशा वकर, खालवसपेठ

२४३

उथळपेठ

िज.प. ा. शाळा, उथळपेठ

सौ. लता िचचघरे

अंगणवाडी सेिवका, उ_ळपेठ

२४४

नले\र मो.

िज.प. ा.शाळा, नले\र मो.

सौ. अचना सुरेश धुव ै

आशा वकर, नले\र

7030613677
8888082363
9552452492
8308325102
9623244162
7066520743
7774938106

२४५

२४५

हळदी

िज.प. ा.शाळा , हळदी गावगंXना

सौ. साधना चलाख

अंगणवाडी सेिवका, हळदी

7741873755

२४६
२४७
२४८
२४९
२५०
२५१
२५२
२५३
२५४
२५५
२५६
२५७
२५८
२५९
२६०
२६१
२६२
२६३
२६४
२६५

२४६

िचचाळा

िज.प. ा.शाळा, खोली %.१ िचचाळा मो.

सौ. मिनषा गांडलेवार

अंगणवाडी सेिवका, िचचाळा

२४७

िचचाळा

िज.प. ा.शाळा, खोली %.२ िचचाळा मो.

सौ सुिशला भ?डारे

अंगणवाडी सेिवका, िचचाळा

२४८

िवरई

िज.प. ा.शाळा, िवरई

.ी. ि/ह. एम. तेलमासरे

2ाम. सेवक, िवरई

२४९

चांदापूर

िज.प . ा.शाळा खोली % १ चांदापूर

.ी. एन.आय. बारसागडे

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा, चांदापुर

२५०

चांदापूर

िज.प . ा.शाळा खोली % २ चांदापूर

.ी. एस.एस.मडावी

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा, चांदापुर

२५१

जूनासुला

िज.प . ा.शाळा खोली % १ जूनासुला

.ी. आर.आर. रामटेके

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा, जूनासुला

२५२

जूनासुला

िज.प . ा.शाळा खोली % २ जूनासुला

.ी. एस.आर. वासेकर

2ाम. सेवक, जूनासुला

२५३

गडीसुला

िज.प . ा.शाळा खोली % १ गडीसुला

.ी. संिदप येनुगवार

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा, गडीसुला

२५४

गडीसुला

िज.प . ा.शाळा खोली % २ गडीसुला

.ी. िङ एन. रहागडाले

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा, गडीसुला

२५५

भेजगाव

िज.प . ा.शाळा खोली % १ भेजगांव

.ी. एस.एन. भोगावार

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा, भेजगांव

२५६

भेजगाव

िज.प . ा.शाळा खोली % २ भेजगांव

.ी. आर.एस. कुरे कार

2ाम. सेवक, भेजगांव

२५७

िसंतळा

िज.प.उ. ा.शाळा, िसंतळा

.ी. एन.के. नंदनवार

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा, िसंतळा

२५८

दुगाळा माल

िज.प.उ. ा.शाळा, दुगाळा माल

.ी. एम.जी. रामटेके

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा, दुगाळा माल

२५९

येजगाव

िज.प.उ ा.शाळा, येजगांव

सौ. वैशाली बंडू गणिवर

आशा वकर, येजगांव

२६०

येरगाव ऊफ बेलगाव िज.प.उ. ा.शाळा, खोली %.१ येरगाव/बेलगांव

.ी. के.एम. ठेगणे

2ाम. सेवक, येरगांव/बेलगांव

२६१

येरगाव ऊफ बेलगाव िज.प.उ. ा.शाळा, खोली %.२ येरगाव/बेलगांव

.ी. मनोहर केशव शेXडे

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा, येरगांव/बेलगांव

२६२

चकघोसरी

िज.प.उ. ा.शाळा, चकघोसरी

.ी. िदवाकर दे. पेदोर

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा, चकघोसरी

२६३

सुिशदाबगाव

िज.प.उ. ा.शाळा खो.%. १ सुशी दाबगांव

सौ. वनमाला सुरेश भाडेकर

आशा वकर, सुिशदावगांव

२६४

सुिशदाबगाव

िज.प.उ. ा.शाळा खो.%. २ सुशी दाबगांव

सौ. क9पना राजु सोयाम

आशा वकर, सुिशदावगांव

२६५

दाबगाव

िज.प.उ. ा.शाळा, दाबगांव

.ीमती दशना अवताडे

अंगणवाडी सेिवका, दाबगांव

9767892963
9404627119
9765221807
9158344829
9421589852
9421783514
8552811499
9404782350
9403331871
9764271573
9421814928
9665494577
9921256993
9921785221
9921724287
9637884694
9922590032
9921207578
9527943401
7218704129

२६६

२६६

डोगरहळदी

डgNयु.सी एल वैaिकय अिधLक काया लय खो
*ी एस जी जुमनाके
2

सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, ड`गरहळदी

9764032213

२६७
२६८
२६९

२६७
२६८
२६९

ड`गरहळदी तुकुम
सातारा कोमटी
चक आंबेथानोरा

*िमक कNयाण क डgNयु िस एल खो  3
हे Nथ कNब डgNयु िस एल इमारत खो  1
हे Nथ कNब डgNयु िस एल इमारत खो  2

स. िश. ड`गरहळदी तुकूम
Fाम. सेवक, सातारा बोसले
Fाम. सेवक, आंबे धानोरा

9404785314
9767013262
8805063744

*ी. डी. आर. भाऊरजार
*ी. eपेश नागतोडे
*ी पी एस पवार

२७०

२७०

उपरी पोतदार

हेNथ oलब डबNयु सी.एल इमारत खोली
मांक-3

*ी. एस एम आलाम

सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, उमरी पोतदार

9130446859

२७१

२७१

उपरी पोतदार

हेNथ oलब डबNयु सी.एल इमारत खोली
मांक-4

*ी मधकर भगवान पuे

सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, उमरी पोतदार

9922603234

२७२
२७३
२७४

२७२
२७३
२७४

इटोली चक नं.1
मानोरा
मानोरा

िज.प.'ा.चक इटोली चक  1
िज.प.'ा शाऴा खोली मांक-1 मानोरा
िज.प.'ा.शाऴा खोली मांक-2

*ी एकनाथ एन. चापले
*ी एच. एम. िमलिमले
*ी धनंजय =ही. कह; रके

Fामसेवक , पंचायत समीती, बNलारपूर
Fा. िव. अ. , पंचायत सिमती, बNलारपूर
सहा. िशLक, पं.स., बNलारपूर

9423675821
9421773955
9689724604

२७५

२७५

िकKही

िज.प.'ा.शाऴा -िकKही

*ी मधुकर यु. गोरे

सहा. िशLक, पं.स., बNलारपूर

9767859635

२७६
२७७
२७८
२७९
२८०

२७६
२७७
२७८
२७९
२८०

कोटी मhा
कळमना
कळमना
दहेली
लावारी

िज.प.'ा.शाळा कोटी मhा
िज.प.'ा.शाऴा खोली मांक-1 कऴमना
िज.प.'ा.शाऴा कऴमना खोली मांक-2
िज.प.'ा.शाऴा दहेली
िज.प.'ा शाळा लावारी

*ी ई. ए. मे*ाम
*ी देवगडे
*ी मधुसुदन ट`गे
*ी सुनोजी एम. िकनगे
*ी. लLमण देवराव पोडे

Fामसेवक , पंचायत समीती, बNलारपूर
Fामसेवक , पंचायत समीती, बNलारपूर
सहा. िशLक, पं.स., बNलारपूर
सहा. िशLक,पं.स., बNलारपूर
सहा. िशLक,पं.स., बNलारपूर

9823940525
9421783041
9767247106
9527937748
9921211568

२८१

२८१

बामनी

िज.प.'ा शाऴा बामनी खोली मांक-1 उर
भाग

*ी राजेश सुरेश गाडगे

क. स. पंचायत सिमती, बNलारपूर

२८२

२८२

बामनी

िज.प.'ा शाऴा बामनी खोली मांक-2 उर
भाग

सौ. सुरेखा एम पाझारे(मुन)

सहा. िशLक, पं.स., बNलारपूर

9763421703

२८३

२८३

बामनी

िज.प.'ा शाऴा बामनी खोली मांक-3 उर
भाग

*ी eषी बी. अलाम

सहा. िशLक, पं.स., बNलारपूर

9975413471

२८४

२८४

बामनी

*ी 'ताब ढु मने

Fा. िव. अ. , पंचायत सिमती, बNलारपूर

9420038121

२८५

२८५

बामनी

२८६

२८६

२८७

८६९८८६०७२८ /
९६०४१४५७०९

िनलेश िचमडयालवार

सहा.िशLकपं.स. बNलारपूर

9823401885

आमडी

िज.प.'ा शाळा बामनी निवन इमारत खोली
मांक -2
िज.प.'ा शाऴा बामनी निवन इमारत खोली
मांक-3
िज.प.'ा शाऴा आमडी

*ी िवनोद नामदेवकेवे

Fामसेवक पंचायत समीती, बNलारपूर

9421730401

२८७

पळसगांव

िज.प.'ा शाळा खोली मांक-1

*ी. कैलास पाटील

तलाठी, पळसगांव तह. काया लय, बNलारपूर

9767406907

२८८

२८८

पळसगांव

िज.प.'ा शाऴा पऴसगांव खोली मांक-2

*ी िजतs देवs खोzागडे

सहा. िशLक, पं.स., बNलारपूर

9604452791

२८९

२८९

कवडजई

िज.प.'ाथ. शाळा कवडजई खोली मांक-1

*ी रामदास डgल्◌ु. ग=हारे

सहा. िशLक, पं.स., बNलारपूर

८०५५५५३२६० /
९७६७२४६५८२

२९०

२९०

कवडजई

िज.प.'ाथ. शाळा कवडजई खोली मांक-2

*ी सुरेश बी कावरे

सहा. िशLक, पं.स., बNलारपूर

9822247010

२९१

२९१

चक घनोटी चक नं 1 िज.प.'ा.शाळा चक घनोटी तुकुम नं 1

*ी आर बी ठोगे

सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा,चक घोनोटी चक न 1

9922115236

२९२
२९३
२९४

२९२
२९३
२९४

धनोटी तुकूम
बोडा बोरकर
बोडा िदLीत

िज.प.'ा शाळा घनोटी तुकुम
िज.प.'ा.शाळा बोडा बोरकर
िज.प.'ा. शाळा बोडा िदिLत

*ी भोयर
*ी सी बी मडावी
*ी आर एन बुरांडे

Fामसेक घनोटी तुकुम
सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा बोरडा बोरकर
सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, बोरडा िदLीत

8308513750
9421955349
9604935491

२९५

२९५

बोडा झुNलूरवार

िज.प.'ा.शाळा बोडा झुNलुरवार

*ी उgलु पुपलवार

सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, बोरडा झुलुरवार

9765305012

२९६
२९७
२९८
२९९
३००
३०१
३०२
३०३
३०४
३०५
३०६
३०७
३०८
३०९
३१०
३११
३१२
३१३
३१४

२९६
२९७
२९८
२९९

जाम खुद
जाम तुकूम
रामपुर िदLीत
थेरगांव रै

३००

िपपरी िदaीत

३०१

ब?बाळ

३०२

ब?बाळ

३०३
३०४

िज.प.'ा.शाळा जामखुद
िज.प.'ा.शाळा जाम तुकुम
िज.प.'ा.शाळा रामपुर िदLीत
िज.प.'ा.शाळा थेरगाव रै

*ी. =ही पी गेडाम
*ी =ही जी िचमुरकर
*ी जे थेरकर
*ी एप एम धोतरे

सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा,जाम खुद
Fामसेवक जाम तुकुम
सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, दे वाडा खुद
Fामसेवक थेरगाव

िज.प.उ. ा.शाळा , िपपरी िदaीत

.ी. कृbणा बावने

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा, िपपरी िदaीत

िज.प . ा.शाळा खोली % १ ब?बाळ

.ी. एस. एम. तोडासे

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा, ब?बाळ

िज.प . ा.शाळा खोली % २ ब?बाळ

.ी. आर. एस. आcाम

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा, ब?बाळ

ब?बाळ

िववेकानंद हायAकुल िवVालय ब?बाळ

.ी. एस.जी. िसडाम

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा, ब?बाळ

बाबराळा

िज.प. ा.शाळा, बाबराळा

सौ. अि\नी अ. नाहगमकर

अंगणवाडी सेिवका, बाबराळा

३०५

नवेगाव भुजला

िज.प. ा.शाळा, खोली %. १ नवेगांव भुजला

सौ. सुनंदा िचलमुलवार

अंगणवाडी सेिवका, नवेगांव भुजला

३०६

नवेगाव भुजला

िज.प. ा.शाळा, खोली %. २ नवेगांव भुजला

सौ. िनमला िवजय मे.ाम

अंगणवाडी सेिवका, नवेगांव भुजला

३०७

कोरं बी

िज.प. ा.शाळा, कोरं बी

सौ. रे खा िदलीप खो1ागडे

आशा वकर, कोरं बी

३०८

बेांडाळा खुद

िज.प. ा. शाळा, बेांडाळा खुद

.ी. पी.एस.बागडे

2ाम. सेवक, ब!डाळा खुद

३०९

बेांडाळा बुज

िज.प. ा.शाळा बेांडाळा बुज

.ी. ि/ह. डPलु. पोलोजवार

सहा. िश.िज.प. ा.शाळा, बेांडाळा बुज

३१०
३११
३१२
३१३
३१४

घोसरी
घोसरी
फुटाना मोकासा
फुटाना मोकासा
चक फ़ुटाना

िज.प.'ा.शाळा घोसरी खो . 1
िज.प.'ा.शाळा घोसरी खो. .2
िज.प.'ा.शाळा फुटाना मोकासा खो..1
िज.प.'ा.शाळा फुटाना मोकासा खो..2
िज.प.'ा.शाळा चक फुटाना

*ी जी =ळी िसडाम
*ी ए जी कोडे वार
*ी िड िड राजुरकर
*ी ए सी राठोड
*ी एस ए टठकरे

सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा,घोसरी
सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा,घोसरी
सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा,फुटाना मोकासा
कृ
कृषी सहायक,फुटाना मोकासा
Fामसेवक चक फ़टाना

9421632348
9763980596
9145450665
7875166610
77983005227
9689137392
9767895183
9623341849
8888972442
9767506359
8806076732
8390558114
7030582124
9405504484
9850139644
8007733903
9011921575
9420184016
9673925825

३१५

३१५

दे वडा खुद

िज.प.'ा.शाळा दे वाडा खुद खो ..1

*ी िब िब दंडारे

Fामसेवक दे वाडा खुद

9850312020

३१६
३१७
३१८
३१९
३२०
३२१

३१६
३१७
३१८
३१९
३२०
३२१

दे वडा खुद
प`भूणा
प`भूणा
प`भूणा
प`भूणा
प`भूणा

िज.प.'ा.शाळा दे वडा खुद खो..2
िज.प.'ा.शाळा पोभुणा पुव भाग खो. .1
िज.प.'ा.शाळा पोभुणा पिम भाग खो..2
जनता िवaालय पोभुणा खो..1
जनता िवaालय प`भुणा खो .2
Fामपंचायत काया लय प`भुणा

*ी जी आर पदाम
*ी ए डी ताले
*ी =ही एन िजवरं ग
*ी एस एम दे वगडे
*ी पी एम भंडारे
*ी आर के वाoकर

सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, दे वाडा खुद
कृषी सेवक प`भुणा
कृ षी सहायक प`भुणा
सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, प`भुणा
सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, प`भुणा
सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, प`भुणा

8087140146
9604380843
9404551216
7057461292
7057143341
8275393127

३२२

३२२

कसरगटटा

िज.प.'ा.कसरगट् टा

*ी एस के ठाकरे

सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, कसरगटा

9657578499
9421903332

३२३

३२३

दे वई

शासिकय आ*म शाळा दे वई

*ी आर जी आमने

सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, िचनतल धाबा

9921726657

३२४

३२४

कोठारी

िज.प.'ा मुलांची शाऴा खोली मांक-1 कोठारी *ी 'मोद गोसाई उरकुडे

सहा. िशLक, पं.स., बNलारपूर

9875538530

३२५

३२५

कोठारी

िज.प.'ा मुलांची शाऴा खोली मांक-2 कोठारी सदन मारोती मुनगेलवार

सहा. िशLक, पं.स., बNलारपूर

9420291076

३२६

३२६

कोठारी

िज.प.'ा मुलkची शाऴा खोली मांक-1 कोठारी *ी रिवंs पी. राउत

सहा. िशLक, पं.स., बNलारपूर

9421880656

३२७

३२७

कोठारी

िज.प.'ा मुलkची शाऴा खोली मांक-3 कोठारी *ी लटारी एन. वासाडे

Fामसेवक पंचायत समीती, बNलारपूर

9673087443

३२८
३२९
३३०
३३१
३३२
३३३
३३४

३२८
३२९
३३०
३३१
३३२
३३३
३३४

कोठारी
काटवली
कमारा
भटाळी
चक आा
आा
वेळवा माल

िज.प.'ा.शाळा मुलीची शाळा खो..2
िज.प.'ा शाळा काटवली
िज.प.'ा.शाळा केमारा
िज.प.'ा.शाळा भटाळी
िज.प.'ा.चेक आा खो..1
िज.प.'ा. शाळा आा
िज.प.'ा. शाळा वेळवा माल खो..1

'णाली उपलंचीवार
*ी मनोज ए. बुटले
*ी पी एम वाकडे
*ी जी के नैताम
*ी िनखारे
*ी ए आर मडावी
*ी ए आर गेडाम

सहा. िशLक, पं.स., बNलारपूर
सहा. िशLक, पं.स., बNलारपूर
सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, केमारा
सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, भंटाळी
Fामसेवक चक आटा
सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, आटा
सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, वेळवा माल

9822231429
9404121300
8551981831
9764580634
9637098026
8007920740
9158422373

३३५

३३५

सेNलु नागारे ड् डी

िज.प.'ा.शाळा सेNलु नागारे ड् डी

*ी एच एस कKनाके

सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, सेNलु नागारे डडी

३३६
३३७
३३८
३३९
३४०
३४१
३४२
३४३
३४४
३४५
३४६
३४७
३४८
३४९
३५०
३५१
३५२
३५३
३५४

३३६

िदघोरी

िज.प.'ा.शाळा िदघोरी

*ी िप एम शेडमाके

Fामसेवक िदघोरी

३३७

गेावधन

िज.प. ा.शाळा , गोवधन

.ीमती पी.बी.लाकडे

आशा वकर, गोवधन

३३८

नांदगांव

िज.प. ा.शाळा, खोली %. १ नांदगांव

सौ. उिमला नाहगमवार

अंगणवाडी सेिवका, नांदगांव

३३९

नांदगांव

िज.प. ा.शाळा, खोली %. २ नांदगांव

सौ. अनुपमा मनोज दुग ै

आशा वकर, नादगांव

३४०
३४१
३४२
३४३
३४४
३४५
३४६
३४७
३४८
३४९
३५०
३५१
३५२
३५३
३५४

दे वाळा बुज
जूनगाव
िपंपरी दे शपांडे
चक ठाणा
नवेगाव मोरे
चेक नवेगाव
चेक ठाने वासना
मोहाडी रै
खापरी चक
चक िचंतल धाबा
चक िचंतल धाबा
चक बNलारपूर
िभमणी
घाटकूळ
घाटकूळ

िज.प.'ा.शाळा दे वळा बुज
िज.प.'ा.शाळा जुनगाव
िज.प.'ा.शाळा िपंपरी दे शपांडे
िज.प.'ा.शाळा चक ठाणा
िज.प.शाळा नवेगाव मोरे
िज.प.'ा.शाळा चेक नवेगाव
िज.प.'ा.शाळा चेक ठाणेवासणा
िज.प.'ा.शाळा चेक मोहाडी रै
िज.प.'ा.शाळा खापरी चक
िज.प.'ा.शाळा चक िचंतल धाबा खो..1
िज.प.'ा.शाळा चक िचंतल धाबा खो..1
िज.प.'ा.शाळा चक बNलारपुर खो..2
िज.प.'ा.शाळा िभमणी
िज.प.'ा.शाळा घाटकुळ खो..1
िज.प.'ा.शाळा घाटकुळ खो..2

*ी िड ई खोzागडे
*ी आर बी वासे
*ी िवलास दे वराव बोरकर
*ी के बी शेडमाके
*ी उएम एस हजारे
*ी िड आर गजिभये
*ी एस पी िLरसार
*ी एम एल माटे
*ी अरिवंद जयराम कमे कर
*ी =ळी आर वाकडे

Fामसेवक दे वाडा बुज
Fामसेवक जुनगाव
सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, िपपरी दे शपांडे
सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, चक ठाणा
Fामसेवक नवेगाव मोरे
सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, चक नवेगाव
सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा,चेक ठाणेवासणा
Fामसेवक चक ठाणेवासणा
सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, नवेगाव मोरे
Fामसेवक , चक िचंतल धाबा

.ी. एम. पी. प?ढारकर

सहा. िशLक , िज.प.'ा.शाळा चक िचंतल धाबा

*ी एच एस गुeनुले
*ी 'मोद बाबाजी एकोनकर
*ी एन आर रामटेके
*ी एम ए राठोड

Fामसेवक ,चक बNलारपूर
सहा. िश.िज.प.'ा.शाळा, िभमणी
Fामसेवक घाटकूळ
कृ षी सहायक घाटकूळ

8806216775 7775890327
9405159362
9527610773
9921790646
8975386791
9764645531
9922398347
9421877565
9403324469
9422828618
9689373172
9689373173
9423606957
9689027485
9423675905
9823761309
9623473699
9623408081
9422828618
9881047900

